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Uw privacy is voor J&J Inspections BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. 
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw gegevens omgaan. 

Contactformulier 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor verwerken wij uw 
telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij 
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

Uitvoering werkzaamheden: Opdrachtgevers 
Wij verwerken persoonsgegevens voor zover wij die nodig hebben voor de planning, uitvoering en 
administratieve afwikkeling en administratie van onze werkzaamheden voor u. Dit kan gaan om 
bijvoorbeeld namen, adressen, contactgegevens en financiële gegevens. 
Deze gegevens bewaren wij tot 7 jaar na het einde van de werkzaamheden of zoveel langer als 
noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. 

Sollicitaties op vacatures of open sollicitaties:  
Wanneer u reageert op een vacature of een open sollicitatie aan ons stuurt, verwerken wij die 
gegevens van u, die u ons stuurt ter beoordeling. U stuurt ons uw CV en overige bescheiden die u van 
belang acht voor de beoordeling van uw geschiktheid. In veel gevallen hebben wij ook een kopie van 
uw paspoort nodig, aangezien opdrachtgevers dat vragen om veiligheidsredenen of op basis van een 
wettelijke verplichting moeten verwerken. Alle gegevens die u stuurt, stuurt u ons op vrijwillige basis. 
Met het versturen geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken. Wij bewaren uw gegevens 
tot u de toestemming daarvoor intrekt, totdat u ons een herziene versie van de gegevens stuurt of 
wij om een herziene versie vragen. Telkens bij het verzenden van uw gegevens geeft u ons opnieuw 
toestemming uw gegevens te verwerken.  
Wij beoordelen uw geschiktheid uitsluitend door menselijk handelen en niet op grond van 
geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Verstrekking gegevens Inspecteurs aan andere bedrijven of instellingen 
Wij geven uw gegevens door aan onze opdrachtgevers ter beoordeling voor de uitvoering van 
werkzaamheden als wij denken dat u geschikt bent voor de op dat moment voorliggende vraag. 
Ook geven wij uw gegevens door als wij dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om administratieve 
redenen, of als het bevoegd gezag vraagt om de overdracht van gegevens.  
 
Beveiliging 
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij 
ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Uw rechten 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verweren, kunt u altijd contact 
met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 
Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
• het laten corrigeren van fouten 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 



• intrekken van toestemming 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de 
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. In voorkomende gevallen zullen wij uw identiteit 
controleren. Wij reageren altijd binnen 4 weken op uw verzoek. 

Functionaris voor gegevensbescherming 
Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. U kunt vragen stellen over 
privacy en uw persoonsgegevens bij J&J Contracting. Onze FG is bereikbaar per e-mail op fg@jj-
inspections.nl 

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de laatste versie altijd op onze website. 
Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Klachten 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met ons. U kunt 
ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens 
J&J Inspections BV 
Keurmeesterstraat 9A 
2984 BA RIDDERKERK 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)180-46 50 09 
E-mail: info@jj-contracting.nl 


